
1 

 

ُموَن 
َ
ْعل
َ
 ت
َ
ْم َل

ُ
ت
ْ
ْن ُكن رِّ إِّ

ْ
ك ِّ
 
 الذ

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
 ف

 34 نحل:

 

 دیلقت 

صف امحد عیف عنہ قلم:از 
 
 آ

 (جامعہ ارشفیہ الہوراضل ف)

 رٹ گلشن راویادارہ اظہار احلق دعوۃ س نابین 

 بالکc جامع مسجد اقیص سزبہ زارطیب خ 

07125321230/07765127076 

EMAIL:IZHARULHAQDCI@GMAIL.COM 

SKYPE:ASIF.AHMAD23 

FACEBOOK:ASIF.AHMAD1447 

 



2 

 

 دیلقت

 دیلقت اک وغلی ینعم

بس مہ  دیلقت اک ینعم تغل ںیم ریپوی ےہ اور تغل ےک اابتعر ےس دیلقت، اابتع،ااطتع اورادتقاء 

 اا ا ئا ے  و رار تالہ ا ےہ اور بج ئارور ینعم ںیہ۔دیلقت ےک ظفل اک امدہ القدہ ےہ۔ بج ااسنن ےک ےلگ ںیم

 تالہ ا ےہ۔   اا ا ئا ے  و ہٹےک ےلگ ںیم

دیلقت اک امدہ "القدہ" ےہ، ابب لیعفت ےس "قلد القدۃ" ےک ینعم رارےننہپ ےک ںیہ؛ انچہچن وخد دحثی ںیم یھب 

 :"القدہ" اک ظفل "رار" ےک ینعم ںیم اامعتسل وہا ےہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رموی ےہ

 ۔اْستَ َعاَرْت ِمْن َأْسَماَء ِقََلَدًة""

 ، ۶۶۴۴اْسِتَعارَِة الث َِّياِب ِلْلَعُروِس َوَغْيرَِها،حدیث نمبر: بخاری، ِكَتاب النَِّكاِح،بَاب

 ےس رار اعرًۃی ایل اھت۔رتہمج:
ؓ
 اوہنں ےن رضحت اامسء

 ینعم دیلقت اک رشیع

اوصنیل ےک زندکی دیلقتےک االطصیح ینعم دلیل اک اطمہبل ےئک ریغب یسک اامم دہتجم یک ابت امن ےنیل اور اس 

 :دمحمیلع ےتھکل ںیہرپلمع ےک ںیہ، اقیض 

  ۔من غيرنظرالی الدليل" ةفيما یقول اویفعل معتقدا للحقيق ہالتقليد اتباع االنسان غير"

 ۷۷۱۱فشک االطصاحت اونفلن:

دیلقتےک ینعم ہی ےہ ہک وکیئ آدیم یسک دورسے یک وقل ولعف ںیم دلیل بلط ےئیک ریغب اس وکقح رتہمج:

 ےتھجمس وہ ے اابتع رکے۔

 وم اان ارشف یلع اھتروی ؒ دیلقت یک رعتفی رکےت وہ ے ےتھکل ےہ۔  ا ا ت رضحتمیکح
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 دلیل ےک وما ق والتوے  ا اور اس ہیدیلقت ےتہک ںیہ یسک اک وقل ضحم اس نسح نظ رپ امن انیل ہک ” 

 “  یک  قیقح  ہ رکانےس دلیل

 ) ۵ا ااصتقد ص (  

 اورواتی ےہ اور دہتجم یک دراتی دیلقت یک رعتفی ےک اطمقب راوی ےک رواتی وک وبقل رکان دیلقت یف 

ا ے ےس یسک دحثی وک حیحص ای فیعض امانن یھب دیلقت ےہ اور روک وبقل رکان دیلقت ادلراتی ےہ۔ یسک دحمث یک 

یسک دحمث یک را ے ےس یسک راوی وک ہقث ای وہجمل ای فیعض امانن یھب دیلقت ےہ۔ یسک ایتم ےک انب ے وہ ے 

 ہقف وک امانن یھب دیلقت ےہ ۔اوصل دحثی، اوصل ریسفت، اوصل 

 دیلقت ئازئ اور انئازئ

 ےک دودھ وک سج رطح تغل ےک اابتعر ےس ایتک ےک دودھ وک یھب دودھ یہ اہک ئا ا ےہ اور سنیھب 

یھب دودھ ےتہک ںیہ۔ رگم مکح ںیم رحام اور الحل اک رفق ےہ ایس رطح دیلقت یک یھب دو ںیمسق ںیہ۔ ارگقح 

یک ملسو هيلع هللا ىلص ، ادا اور رلول  مذومم ےہ  اسی ہک رافروکرشنیہییک اخمتفل ےک ےئل یسک یک دیلقت رکے  و 

رکے ہک  لمع رکےن ےکےئل دیلقت اخمتفل ےکےئل اےنپ رمگاہ واریوں یک دیلقت رکےت ےھت۔ ارگقح رپ

  ںیم اسملئ اک رباہ راتس
سل
  اابنتسط ںیہن رکاتکس اور دہتجم اتکب وتنس وک مہ ےس زایدہ اتھجمس ےہ ۔ ا
ی

ے اس 

  دیلقت ئازئ اور وابج ےہ ہییک ابت ھجمس رک لمع رکے  وملسو هيلع هللا ىلص رلول  ےس ادا و

ي ارقلأندیلقت 

 

 ف

 (۹۵النساء:)  ۔اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم"یَاأَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطيُعوا -1"

یک ااطتع رکو اور مت ںیم وجاصبح ارم ںیہ ان یک ملسو هيلع هللا ىلص اے اامین واول! اہلل اور رلول اہللرتہمج:

 ااطتع رکو۔
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ْمرِ" یک اابتع اک مکح ملسو هيلع هللا ىلص اس آِتی رکہمی ںیم اہلل اور اس ےک رلول
َ
أ وِلي اْلْ
ُ
رفامای ایگ ےہ ےک دعب "أ

ْمرِ" ےس وکن ولگ رماد ںیہ؛ ارگہچ اس ںیم املعء یک راںیئ فلتخم ںیہ؛ نکیل ارثکرسفمنی اس ےس 
َ
أ وِلي اْلْ
ُ
"أ

 :اہقفء اور املعء رماد ےتیل ںیہ، احمک ےن رضحت دبعاہلل انب ئارباک وقل لقن ایک ےہ

   ۔والخير" قهُأوِلي اْْلَْمِر، قال الف"

 ۱/۱۲۱مستدرک:

 ہقف وریخ ںیہ۔ "ُأوِلي اْْلَْمِر"رتہمج: 
ِ
 ےس رماد ااحصب

 :رتامجن ارقلآن رضحت انب ابعؓس یک یھب یہی ریسفت لقن یک یئگ ےہ

  ۔والدین" هل الفقهُأوِلي اْْلَْمِر، یعنی ا"

 ۷/۷۲۱دتسمرک:

 ےس ااحصب ہقف اور الہِ دنی رماد ںیہ۔ "ُأوِلي اْْلَْمِر"رتہمج: 

 للقرآن الكریم جزم الحاكم بأن له حكم الرفع تفسير الصحابي

 141ص1ج تحقيُق الرغبِة في توضيح النخبة الكتاب :

رضي اهلل عنه الذي شهد الوحي والتنزیل حدیث مسند . والحق أن  تفسير الصحابيأن 
ضابط ما یفسره الصحابي رضي اهلل عنه إن كان مما ال مجال لَلجتهاد ] فيه [ وال 

 منقواًل عن لسان العرب فحكمه الرفع وإال فَل

 8ص2ج النكت للحافظ ابن حجر الكتاب :

ِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْْلَْمِن أَ -2
ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه اَلت َّبَ عْ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْستَ ْنِبُطونَُه ِمن ْ ُتُم اْْلَْمِر ِمن ْ

ْيطَاَن ِإالَّ َقِليًَل    الشَّ

 84نساء:

 العامي عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادثومنها أن 
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 184ص4ج أحكام القرآن الكتاب :
 أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر المؤلف :

 1341بيروت ،  -دار إحياء التراث العربي  الناشر :

 ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكْم ِبَما  -4

 11: لقمان

} واتبع َسِبيَل َمْن أَنَاَب { أي رجع } ِإَلىَّ { بالتوحيد واإلخَلص بالطاعة ، وحاصله اتبع 
 سبيل المخلصين

 344ص 11ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الكتاب :
 شهاب الدین محمود ابن عبداهلل الحسيني اْللوسي المؤلف :

 َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن -3

 34 نحل:

أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه اآلیة فقال : لما لم یكن أحد المجتهدین 
لقوله تعالى : } فاسألوا { اآلیة فإن لم  عالماً وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم

 یجب فَل أقل من الجواز

 174ص 14ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الكتاب :
 شهاب الدین محمود ابن عبداهلل الحسيني اْللوسي المؤلف :

ِعيِر -1  َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ

  14الملك:
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ي ا ادیلقت 

 

 ف

 

ي
 احدث

حدثنا عبد اهلل بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم  - 1
حدثنا عبد اهلل بن العَلء حدثني یحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن ساریة 

یقول قام فينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها 
یا رسول اهلل وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد القلوب وذرفت منها العيون فقيل 

فقال عليكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختَلفا 
وسنة الخلفاء الراشدین المهدیين عضوا عليها بالنواجذ وإیاكم  فعليكم بسنتيشدیدا 

 واْلمور المحدثات فإن كل بدعة ضَللة *
 ) صحيح ( االرواء

 32الحدیث   اسم الكتاب: سنن ابن ماجه

 271سنة الوفاة:  اسم المصنف: ابن ماجة القزویني

 دار النشر: دار الفكر

( ، 3147، رقم  3/244( ، وأبو داود )17183، رقم  3/121أخرجه أحمد )
، رقم  1/11( وقال : حسن صحيح . وابن ماجه )2171، رقم  1/33والترمذى )

( وقال : صحيح ليس له علة . والبيهقى 424رقم  ، 1/173( ، والحاكم )32
( ، 1، رقم  1/178( . وأخرجه أیًضا : ابن حبان )24121، رقم  14/113)

 ( .41، رقم  1/17والدارمى )
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وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبداهلل عن الجریري عن أبي نضرة  - 2
لخليفتين  إذا بویعاهلل عليه و سلم   عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اهلل صلى

 فاقتلوا اآلخر منهما 
 1384ص 4ج صحيح مسلم الكتاب :

 مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المؤلف :
 بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر :

( . وأخرجه أیًضا : 1814، رقم  4/1384حدیث أبى سعيد الخدرى : أخرجه مسلم )
( .حدیث 11423، رقم  8/133( ، والبيهقى )7144، رقم  3/311عوانة )أبو 

 (34/111على والعباس : أخرجه ابن عساكر )
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قاال  - 4

حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش 
عن حذیفة بن اليمان قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إني ال أدري ما قدر بقائي 

ح ( المشكاة لى أبي بكر وعمر * ) صحيوأشار إ فاقتدوا باللذین من بعديفيكم 
 1244: الصحيحة  1412

 43اسم الكتاب: سنن ابن ماجه الحدیث  

 271اسم المصنف: ابن ماجة القزوینيسنة الوفاة: 

 دار النشر: دار الفكر

( ، وقال 4744، رقم  1/118( ، والترمذى )24423، رقم  1/481أخرجه أحمد )
 ( 1442، رقم  11/427( ، وابن حبان )47، رقم  1/47: حسن . وابن ماجه )

أخبرنا أبو الفضل الحسن بن یعقوب بن یوسف العدل ثنا محمد بن الوهاب  -3
العبدي أنا جعفر بن عون أنا المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حریث عن أبيه قال : 
قال النبي صلى اهلل عليه و سلم لعبد اهلل بن مسعود : اقرأ قال : اقرأ و عليك أنزل ؟ 

: فافتتح سورة النساء حتى بلغ : } فكيف إذا قال : إني أحب أن أسمعه من غيري قال 
جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤالء شهيدا { فاستبعر رسول اهلل صلى اهلل 

عليه و سلم و كف عبد اهلل فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : تكلم فحمد اهلل 
و سلم و شهد شهادة  في أول كَلمه و أثنى على اهلل و صلى على النبي صلى اهلل عليه
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الحق و قال : رضينا باهلل ربا و باإلسَلم دینا و رضيت لكم ما رضي اهلل و رسوله فقال 
  لكم ابن أم عبدرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رضيت لكم ما رضي 

 هذا حدیث صحيح اإلسناد و لم یخرجاه  
 تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح 

 414ص4ج يحينالمستدرك على الصح الكتاب :
 محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم النيسابوري المؤلف :

 بيروت -دار الكتب العلمية  الناشر :
 1444 - 1311الطبعة اْلولى ، 

 مصطفى عبد القادر عطا تحقيق :
ُد ْبُن َأْحَمَد  -1 ٍد الرُّوْذبَاِرىُّ َأْخبَ َرنَا أَبُو َبْكٍر : ُمَحمَّ َأْخبَ َرنَا أَبُو َعِلىٍّ : اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ

ثَ َنا آَدُم ْبُن أَِبى ِإیَاٍس َحدَّ  ٍد اْلَقَلَِنِسىُّ َحدَّ ثَ َنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ثَ َنا ْبِن َمْحُمَوْیِه اْلَعْسَكِرىُّ َحدَّ
ثَ َنا أَبُو قَ ْيٍس قَاَل َسِمْعُت ُهَزْیَل ْبَن ُشَرْحِبيَل یَ ُقوُل : ُسِئَل أَبُو ُموَسى اَْلْشَعِرىُّ شُ  ْعَبُة َحدَّ

َعِن ابْ َنٍة َوابْ َنِة اْبٍن َوُأْخٍت فَ َقاَل : ِلَِلبْ َنِة النِّْصُف َوِلأُلْخِت النِّْصُف قَاَل : َواْئِت اْبَن 
َها اْبُن َمْسُعوٍد َوُأْخِبَر بَِقْوِل أَِبى ُموَسى فَ َقاَل : َلَقْد َضَلْلُت َمْسُعوٍد َفَسيَُتابُِعنِ  ى َفُسِئَل َعن ْ

ِلَِلبْ َنِة  -صلى اهلل عليه وسلم-ِإًذا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن َأْقِضى ِفيِه ِبَما َقَضى َرُسوُل اللَِّه 
ُدُس َتْكِملَ  َنا أَبَا ُموَسى النِّْصُف َواِلبْ َنِة ااِلْبِن السُّ َة الث ُّلُثَ ْيِن َوَما بَِقَى َفِلأُلْخِت قَاَل : فَأَتَ ي ْ

ُر  اَل َتْسأَُلوِنى َعْن َشْىٍء َما َدامَ اَْلْشَعِرىَّ فََأْخبَ ْرنَاُه بَِقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد فَ َقاَل :  َهَذا اْلَحب ْ
 ِفيُكْم. َرَواُه اْلُبَخاِرىُّ ِفى الصَِّحيِح َعْن آَدمَ 

 271ص2ج أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي لف :المؤ 
 عَلء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهير بابن التركماني مؤلف الجوهر النقي:

 المحقق :
 مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الناشر :

حدثني محمود بن غيَلن حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاویة شيبان عن أشعث عن  - 1
بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي  أتانا معاذاْلسود بن یزید قال  : 

 وترك ابنته وأخته فأعطى االبنة النصف واْلخت النصف
 2377ص 1جالجامع الصحيح  الكتاب :

 ل أبو عبداهلل البخاري الجعفيمحمد بن إسماعي المؤلف :
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 بيروت -دار ابن كثير ، اليمامة  الناشر :
 1487 - 1347الطبعة الثالثة ، 

جامعة  -د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلية الشریعة  تحقيق :
 دمشق

 1 عدد اْلجزاء :
وکنمی اک احمک انبرک اجیھب؛ ےن رضحت اعمذ اِنب لبج ریض اہلل ہنع ملسو هيلع هللا ىلص وہشمر دحثی ےہ ہک رلول اہلل

 : اہک وہ ولوگں وکدنی ےک اسملئ اتبںیئ اور ہلصیف رکںی

ثَ َنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َعْن ُشْعَبَة َعْن أَِبى َعْوٍن َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِخى  -7" َحدَّ
-اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن أُنَاٍس ِمْن َأْهِل ِحْمَص ِمْن َأْصَحاِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ا َأرَاَد أَ  -صلى اهلل عليه وسلم َعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل َلمَّ َكْيَف تَ ْقِضى ِإَذا َعَرَض » ْن یَ ب ْ
قَاَل فَِبُسنَِّة «. فَِإْن َلْم َتِجْد ِفى ِكَتاِب اللَِّه » قَاَل َأْقِضى ِبِكَتاِب اللَِّه. قَاَل «. َلَك َقَضاٌء 

صلى اهلل -ى ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه فَِإْن َلْم َتِجْد فِ » . قَاَل -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه 
صلى -َواَل آُلو. َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه  َأْجَتِهُد رَْأِیىقَاَل «. َواَل ِفى ِكَتاِب اللَِّه  -عليه وسلم

َل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اللَِّه ِلَما یُ ْرِضى َرُسو » َصْدرَُه َوقَاَل  -اهلل عليه وسلم
  «.اللَِّه 

 444ص4ج سنن أبي داود الكتاب :
 أبو داود سليمان بن اْلشعث السجستاني المؤلف :

 دار الكتاب العربي   بيروت الناشر :

فذكر معناه فإن اعترض المخالف بأن قال : ال یصح هذا الخبر ، ْلنه یروى عن أناس 
من أهل حمص لم یسموا فهم مجاهيل ، فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو ، عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ ، یدل على شهرة الحدیث ، وكثرة رواته ، وقد 

حابه الدین والثقة والزهد والصَلح ، عرف فضل معاذ وزهده ، والظاهر من حال أص
وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ ، وهذا إسناد 
متصل ، ورجاله معروفون بالثقة ، على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به ، فوقفنا 

لم : بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
ال وصية لوارث ، وقوله في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وقوله : إذا اختلف 
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المتبایعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع ، وقوله : الدیة على العاقلة ، وإن  
كانت هذه اْلحادیث ال تثبت من جهة اإلسناد ، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا 

ها عندهم عن طلب اإلسناد لها ، فكذلك حدیث معاذ ، لما احتجوا به جميعا بصحت
غنوا عن طلب اإلسناد له فإن قال : هذا من أخبار اآلحاد ال یصح االحتجاج به في 
هذه المسألة فالجواب : أن هذا أشهر وأثبت من قوله صلى اهلل عليه وسلم : ال تجتمع 

بذلك في صحة اإلجماع ، كان هذا أولى أمتي على ضَللة ، فإذا احتج المخالف 
وجواب آخر ، وهو : أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة ، ْلنه إذا جاز تثبيت 
اْلحكام الشرعية بخبر الواحد مثل : تحليل ، وتحریم ، وإیجاب ، وإسقاط ، وتصحيح 

وكان ، وإبطال ، وإقامة حد بضرب ، وقطع ، وقتل ، واستباحة فرج ، وما أشبه ذلك ، 
القياس أولى ، ْلن القياس طریق لهذه اْلحكام ، وهي المقصودة دون الطریق وهذا 

 واضح ال إشكال فيه

 74ص 2ج الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الكتاب :

ےن اعمذ ریض اہلل ہنع وکنمی ملسو هيلع هللا ىلص رتہمج:رضحت اعمؓذ ےس رموی ےہ ہک بج رلول اہلل

ولوگں ےک اسملئ وکلح ےسیک رکوےگ؟ اوہنں ےن اہک، رقآن ےس، اکوگررنانبرکاجیھب  وان ےس وپاھچ ہک 

ےن ملسو هيلع هللا ىلص ےس، آپملسو هيلع هللا ىلص ےن وپاھچ؛ ارگرقآن ںیم  ہ ےلم  واوہنں ےن اہک: تنسِ رلولملسو هيلع هللا ىلص آپ

ںیم  ہ ےلم  و، ےسیک ہلصیف رکوےگ؟  واوہنں ےن اہک ہک ںیم اینپ را ے ےس ملسو هيلع هللا ىلص رھپوپاھچ: ارگتنسِ رلول

 ااہتجد رکواگن۔

مد بن جبير عبد اهلل حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن مح حدثنا عبد العزیز بن - 8
: أتت النبي صلى اهلل عليه و سلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها بن مطعم عن أبيه قال 

أن ترجع إليه قالت یا رسول اهلل أرأیت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها ترید الموت قال ) 
 ( فأتي أبا بكرإن لم تجدیني 

 2144ص 1ج الجامع الصحيح المختصر الكتاب :
 محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي المؤلف :

 بيروت -دار ابن كثير ، اليمامة  الناشر :
 1487 - 1347الطبعة الثالثة ، 
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جامعة  -د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلية الشریعة  تحقيق :
 دمشق

 1 عدد اْلجزاء :

 
وذكر الحسن بن علي الحلواني ، ثنا عارم ، ثنا حماد بن زید ، عن سعيد بن أبي -4

صدقة ، عن ابن سيرین قال : لم یكن أحد بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم أهيب لما ال 
یعلم من أبي بكر رضي اهلل عنه ، ولم یكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما ال یعلم من عمر 

زلت به قضية فلم یجد في كتاب اهلل منها أصَل وال في رضي اهلل عنه وإن أبا بكر ن
فإن یكن صوابا فمن اهلل وإن یكن خطأ  هذا رأیي» السنة أثرا فاجتهد رأیه ، ثم قال : 

 «فمني وأستغفر اهلل 
 37ص4ج جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر الكتاب :

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، ثنا سعيد بن أحمد ، ثنا أسلم بن عبد العزیز ، ثنا  -14
یونس بن عبد اْلعلى قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد اهلل بن أبي یزید قال : 

إذا سئل عن شيء هو في كتاب اهلل قال به ، فإن لم یكن في  » رأیت ابن عباس ، 
 عليه وسلم قال به ، فإن لم یكن في كتاب اهلل ولم كتاب اهلل وقاله رسول اهلل صلى اهلل

یقله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقاله أبو بكر أو عمر رضي اهلل عنهما قال به ، 
وحدثنا عبد الرحمن بن یحيى ، ثنا علي بن محمد قال : حدثنا أحمد « رأیه  اجتهدوإال 

سمعت سفيان بن عيينة ، یحدث بن داود قال : حدثنا سحنون ، ثنا ابن وهب قال : 
 عن عبيد اهلل بن أبي زیاد قال : رأیت ابن عباس إذا سئل عن شيء ، ثم ذكره سواء

 77ص4ج جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر الكتاب :
 :انچہچن دحمث ادنہل رضحت اشہ ویل اہلل دولہؒی ےتھکل ںیہ

م وقل من کان الیعتمد علی هدین باعيانهب للمجتهم التمذهر فيهوبعد المٔاتين ظ"
  ۔والواجب فی ذالک الزمان"هذا هوکان  هد بعينهب مجتهمذ

 ۹۵نصاف:الا
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اوردورسی دصی ےک دعب ولوگں ںیم نیعتم دہتجمنی اک مذبہ اایتخر رکان رشوع وہا اور اےسی ولگ رتہمج:

 وابج اھت۔تہب مک ےھت وجنیعتم دہتجم ےک مذبہ رپاامتعد  ہ رکےت وہں اور اس زام ہ ںیم ہی 

اور ہی دیلقت یصخش یھب اب اہمئ ارہعب یک دیلقت ںیم رصحنم ےہ، رضحت اشہ ویل اہللؒ ےن اہمئ ارہعب یک اابتع 

 :وکلواِد امظع یک اابتع رقار دای ےہ

ولما اندرست المذاهب الحقة إالهذه اْلربعة كان اتباعها اتباعا للسواد اْلعظم "
  ۔"والخروج عنها خروجا عن السواد اْلعظم

 ۱۱دقعادیجل:

بج رصف اچرمذابہ ےک العوہ دورسے امتم مذابہ ٹم ےئگ  وان مذابہ ارہعب یک اابتع رکان رتہمج:

 لواِد امظع یک اابتع ےہ اور ان مذابہ ےس لکن ئاان لواِد امظع ےس لکن ئاان ےہ۔

 :۔ںیہ رفامےتؓؓ  هللا ویل اشہ ںیم ابرے ےک احصہبؓ یتفم

 النواحی من ناحیة   مقتدی  واحد  کل  صار  البالد فی   تفرقوا انہم  ثم  

 ۔ یھت وہیت دیلقت یک احصیب یہ اکی ںیم العہق رہ اور ےئگ لیھپ ںیم رہشوں رفتمق احصہب ہک

 (۱ ص ا ااصنف) 

 هللادبع ا رضحت ںیم وکہف  اثتب، نب زدی رضحت ںیم دمہنی یک، ابعس انب رضحت ںیم ہکم ًالثم

 ےک ان رھپ۔ یھت وہیت دیلقت یک اسن رضحت ںیم رصبہ اور اعمذ رضحت ںیم نمی ،ؓؓ وعسمد نب

 :۔ ںیہ رفامےت دولہی دحمثهللا ویل اشہ  و آای اک دور  انیعب دعب

ہب علی حیالہ فانتصب فی ذذالک صار لکل عالم من التابعین مفعند  

 کل بلد امام

 اس ولگ۔ وہایگ اامم اکی اکی ںیم رہش اور رہ اپای رقار مذبہ اکی اک اعمل رہ ایعب ینعی  

 ۔ دیلقترکےت یک

 (۶ ص ا ااصنف)


